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ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Οι σχολές διαιτησίας διενεργούνται με την επιμέλεια της ΤΕΔ/ΟΔΒΕ και
εγκρίνονται από το Δ.Σ. της ΟΔΒΕ.
Η ΤΕΔ/ΟΔΒΕ επιλαμβάνεται των αιτήσεων των συνδέσμων για την λειτουργία
σχολών και φροντίζει σε συνεργασία με τους ΣΥΔΠΕ για τα κάτωθι:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 Την πολύ καλή οργάνωση των μαθημάτων από ΟΔΒΕ & ΣΥΔΠΕ,
 Τους καθηγητές διαιτησίας οι οποίοι έχουν γνώση, μεταδοτικότητα και
διάθεση,
 Τον εξοπλισμό και τις αίθουσες διδασκαλίας

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 Ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των σχολών ανακοινώνεται και
δημοσιοποιείται από την ΟΔΒΕ και τους ΣΥΔΠΕ τουλάχιστον έναν μήνα πριν
από τη διεξαγωγή της σχολής.
 Το σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών ορίζεται έως 30 ώρες και όχι λιγότερο
από είκοσι (20). Δίνεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. της ΟΔΒΕ, να εγκρίνει για
σοβαρούς λόγους (π.χ. απομακρυσμένη περιοχή, έλλειψη διαιτητών) και
σχολή διάρκειας 20 ωρών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για τις
εξετάσεις). Αν υπάρχει δυνατότητα, ο ΣΥΔΠΕ που οργανώνει τη σχολή μπορεί,
σε συνεργασία και με την έγκριση της ΤΕΔ/ΟΔΒΕ, να επεκτείνει τη διάρκεια
μέχρι τις 35 ώρες.
 Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης των υποψηφίων ορίζονται
σε 4/5 των ωρών της σχολής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 Ανακοίνωση προγράμματος μαθημάτων το αργότερο 1 μήνα πριν την έναρξη.
 Το πρόγραμμα θα συντάσσεται από τους καθηγητές σε συνεργασία με τον
ΣΥΔΠΕ που διοργανώνει την σχολή και θα εγκρίνεται από την ΤΕΔ/ΟΔΒΕ, οι
καθηγητές υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τους το εκπαιδευτικό υλικό
που θα διαθέτει η ΤΕΔ/ΟΔΒΕ.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 Υποχρεωτικά δύο (2) Καθηγητές Διαιτησίας (από την ετήσια λίστα), οι
οποίοι θα ορίζονται από την ΤΕΔ/ΟΔΒΕ, μετά και την έγκριση του Δ.Σ της
ΟΔΒΕ, με αντικείμενο την οργάνωση, τη διδασκαλία, τη διόρθωση των
γραπτών και την έκδοση αποτελεσμάτων,
 Ένας από τον οικείο ΣΥΔΠΕ (εφόσον διαθέτει) ή από τον πλησιέστερο.
 Η παρουσία εκπροσώπου της ΟΔΒΕ είναι υποχρεωτική, εκπρόσωπος είναι
δυνατόν να οριστεί και ένας από τους καθηγητές διαιτησίας.
 Στις σχολές, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, θα μπορούν να διδάξουν και
περισσότεροι από δύο καθηγητές με εισήγηση του οικείου ΣΥΔΠΕ και την
έγκριση της ΤΕΔ/ΟΔΒΕ.
 Οι καθηγητές υποχρεούνται να διορθώνουν τα γραπτά και να στέλνουν τα
αποτελέσματα για έγκριση στο ΔΣ ΟΔΒΕ το αργότερο δέκα μέρες μετά την
ολοκλήρωση των εξετάσεων της σχολής.
 Οι καθηγητές διαιτησίας είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν στατιστικά
στοιχεία της σχολής, στο σύνδεσμο που διοργάνωσε τη σχολή καθώς και
στην ΤΕΔ/ΟΔΒΕ (π.χ αριθμός συμμετεχόντων και αριθμός επιτυχόντων,
ποσοστό επιτυχίας, αποδόσεις στα τεστ, ποσοστό των αποδόσεων).

ΕΦΟΔΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 Οι σχολές πρέπει να διεξάγονται σε κατάλληλη αίθουσα και να υφίσταται ο
απαραίτητος εξοπλισμός: φορητός υπολογιστής, φορητός προτζέκτορας,
οθόνη προβολής κτλ.
 Ελάχιστος αριθμός υποψήφιων διαιτητών ορίζεται 10. Δίνεται η δυνατότητα
στο Δ.Σ. ΟΔΒΕ να εγκρίνει για σοβαρούς λόγους και σχολή με λιγότερους, όχι
όμως λιγότερους από 5.υποψηφίους (π.χ. απομακρυσμένη περιοχή,
έλλειψη διαιτητών)
 Η συμμετοχή στην σχολή των υποψηφίων διαιτητών ορίζεται στο ποσό των
20 ευρώ και τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων, π.χ.
φωτοτυπίες των Κανονισμών του αθλήματος, χαρτί για σημειώσεις , στυλό
κ.λ.π. Το ποσό αυτό είναι δυνατό να αναπροσαρμοστεί με εισήγηση του
οικείου ΣΥΔΠΕ και σχετική απόφαση του Δ.Σ. ΟΔΒΕ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΟΛΕΪ της FIVB, επίσημα έντυπα και οδηγίες της
FIVB και της CEV (π.χ. Casebook, Refereeing Guidelines & Instructions κ.ά.)
 Φύλλο Αγώνα,
 Πρωτόκολλο αγώνα τοπικών πρωταθλημάτων.

 Γενικός κανονισμός οργάνωσης & διεξαγωγής πρωταθλημάτων Ε.Ο.Π.Ε.
Διαιτητές που έχουν διακόψει την διαιτησία περισσότερο από μια αγωνιστική
περίοδο και επιθυμούν να επανέλθουν στην ενεργό δράση, θα πρέπει να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα μιας σχολής διαιτησίας, χωρίς να υποχρεούνται
να δώσουν εξετάσεις και χωρίς να καταβάλουν το ποσό συμμετοχής.
Ο ορισμός των καθηγητών στις σχολές διαιτησίας θα γίνεται με τα εξής
κριτήρια :
 Τον τόπο διεξαγωγής των σχολών.
 Με απόλυτη σειρά των καθηγητών, με βάση τον ετήσιο πίνακα.
 Τη διαθεσιμότητα των καθηγητών
 Υπεύθυνος σχολής ορίζεται από την ΟΔΒΕ και είναι μέλος του ΔΣ ή μέλος
της ΤΕΔ/ΟΔΒΕ με αρμοδιότητες την:
 Τήρηση του προγράμματος, παρακολούθηση της προσέλευσης των
υποψηφίων, παραλαβή των διορθωμένων γραπτών από τους
διδάσκοντες καθηγητές,
 Εισήγηση στο ΔΣ της ΟΔΒΕ για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων,
 Αξιολόγηση των Καθηγητών σε θέματα συνέπειας, παρουσίας και
μεταδοτικότητας, με συνολική βαθμολογία 3Χ10=30 Βαθμοί.
 Για καθηγητές με δύο βαθμολογήσεις <25 θα διεξάγεται ειδικό επιμορφωτικό
σεμινάριο με ευθύνη της ΤΕΔ/ΟΔΒΕ. Αν αυτοί δεν συμμετάσχουν, δεν θα
έχουν τη δυνατότητα να διδάσκουν σε σχολές και σεμινάρια διαιτησίας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 του καταστατικού της Ο.Δ.ΒΕ,
οι καθηγητές δικαιούνται αμοιβής. Η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας
ορίζεται σε ένα (1,00) ευρώ ανά ώρα. Το ποσό αυτό, μπορεί να
αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών
της Ο.Δ.Β.Ε. Με απόφαση του Δ.Σ. ΟΔΒΕ μετά από αίτημα του οικείου ΣΥΔΠΕ,
είναι δυνατόν για λόγους οικονομικών δυσκολιών των ΣΥΔΠΕ να μην
καταβληθεί αμοιβή για τη διδασκαλία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ΣΥΔΠΕ
που οργανώνει τη σχολή, υποχρεούται να καλύπτει όλα τα έξοδα
μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των καθηγητών και του υπεύθυνου της
σχολής με βάση τα κάθε φορά προβλεπόμενα ποσά για τις μετακινήσεις στα
εθνικά πρωταθλήματα της ΕΟΠΕ, όπως έχει συμφωνήσει η ΟΔΒΕ.

ΛΙΣΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:
 Μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων επιμορφωτικών σεμιναρίων της ΟΔΒΕ θα
συντάσσεται η Λίστα καθηγητών από το ΔΣ της ΟΔΒΕ.

 Καθηγητής που αδικαιολόγητα δεν παρακολούθησε το ετήσιο σεμινάριο της
ΟΔΒΕ, αυτόματα τίθεται εκτός Λίστας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο
και μέχρι να παρακολουθήσει το επόμενο σεμινάριο. Με ευθύνη της
ΤΕΔ/ΟΔΒΕ και απόφαση του ΔΣ/ΟΔΒΕ είναι δυνατό να διεξαχθεί και
συμπληρωματικό σεμινάριο.
 Με την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου θα κατατίθενται οι δηλώσεις
προσφοράς Καθηγητή Διαιτησίας. Καθηγητής, ο οποίος δεν θα κάνει δήλωση
δεν θα περιλαμβάνεται στους πίνακες. Καθηγητής, ο οποίος δεν έχει κάνει
δήλωση προφοράς υπηρεσιών για περισσότερα από δύο έτη και θέλει να
επανέλθει, υποχρεούται να παρακολουθήσει το ετήσιο επιμορφωτικό
σεμινάριο καθηγητών και για να επανενταχθεί στη λίστα, απαιτείται θετική
εισήγηση της ΤΕΔ/ΟΔΒΕ και απόφαση του Δ.Σ.
 Όριο ηλικίας για τους καθηγητές διαιτησίας ορίζεται το 70ο έτος.

